Persbericht

Wereldwijde economische onrust zorgt voor marktvertraging in
internationale diamanthandel
Antwerpen, 11 juli 2019 -

Handelsoorlogen, politieke instabiliteit en financiële onzekerheid

hebben de eerste helft van dit jaar voor dalende handelscijfers gezorgd in de internationale
diamanthandel. Ook Antwerpen, het belangrijkste handelscentrum in ruwe diamant, ontsnapte
niet.

“Luxeproducten worden altijd als eerste getroffen bij een instabiele economische situatie en dat
hebben we de eerste zes maanden van dit jaar duidelijk gevoeld,” aldus Margaux Donckier,
woordvoerster van het AWDC. “Vooral het segment dat handelt in kleinere goederen heeft het
moeilijk.”
Middensegment onder druk

Diamanthandelaars stellen hun aankopen uit, omdat ze er op speculeren dat de prijzen nog
verder zullen dalen door de aanhoudende crisis. Hierdoor blijven diamantairs met grote
voorraden zitten, waardoor sommigen van hen ertoe gedwongen worden onder de prijs te
verkopen omdat ze hun leningen moeten afbetalen aan de bank. Deze situatie zorgt ervoor dat
diamantproducenten minder ontginnen en er dus minder “verse” productie op de markt komt
om verhandeld te worden. Als belangrijkste handelscentrum in ruwe diamant voelt Antwerpen
dit natuurlijk meteen.
Tijdens de eerste helft van dit jaar werd 21% minder ruwe diamant geëxporteerd dan tijdens
dezelfde periode vorig jaar. Ook aan de importzijde stelden we een daling van bijna 20% vast.
De combinatie van kleinere volumes en een dalende ruwprijs resulteerde in een scherpe
waardedaling van zowel export als import van ruwe diamant in Antwerpen, van respectievelijk
27% en 26% ten opzichte van de 1ste helft van 2018.
Deze cijfers lopen gelijk met de cijfers van de grootste diamantproducenten De Beers en Alrosa.
De verkoopcijfers van De Beers daalden in de eerste jaarhelft van 2019 met 18% en kenden een
dieptepunt in mei en juni met een daling van 30%. Ondanks het feit dat ze hun goederen aan
een lagere prijs aanboden om de verkoop te stimuleren, klokten ze in juni af op de laagste
verkoopcijfers in de afgelopen twee jaar. Alrosa kreeg zelfs te kampen met een daling van 35%
in vergelijking met vorig jaar. De mijnbedrijven worstelen met de lage prijzen en geringe vraag
naar kleinere goederen.
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De beperkte vraag en het krimpende nieuwe aanbod, zorgen ervoor dat de handelscentra in
diamant wereldwijd onder druk staan. Doordat zij zich in het midden van de keten bevinden,
voelen ze het effect natuurlijk meteen.
Consumentenvraag blijft groeien

Positief nieuws is wel dat de consumentenvraag naar diamantjuwelen blijft groeien, vooral in de
V.S. en China. Het is afwachten wat dit betekent voor de handelscijfers in de tweede helft van
het jaar. Tijdens de eerste jaarhelft daalde het volume geëxporteerde geslepen diamant vanuit
Antwerpen ten opzichte van vorig jaar immers met 13%. De hoeveelheid geïmporteerde
goederen daalde met 8%. Opvallend was wel dat de waarde van de export en import veel
minder daalde. Dit is een rechtstreeks gevolg van een stijging van de gemiddelde prijs voor
geslepen diamant in Antwerpen, ondanks de wereldwijde prijsdaling. Deze prijsstijging in
Antwerpen is waarschijnlijk te verklaren doordat er meer goederen werden verhandeld van
goede kwaliteit.
In vergelijking met vorig jaar steeg de exportprijs met 10,5%, met een hoogtepunt in mei toen
we de hoogst geregistreerde gemiddelde prijs ooit noteerden ($3.082). De gemiddelde
importprijs in Antwerpen steeg met 9%. Als gevolg hiervan bleef de waarde van de geslepen
diamanthandel in Antwerpen, goed voor $12,1 miljard, ondanks de volumedaling stabiel in
vergelijking met 2018 ($12,3 miljard).
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Antwerpse diamantsector, wereldleider in de diamanthandel. In die rol promoot AWDC de
gehele diamantsector in binnen- en buitenland en wordt AWDC ook internationaal erkend als
ontmoetingsplaats,
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86% van alle ruwe diamanten en 50% van alle geslepen diamanten passeren via Antwerpen.
Diamant vertegenwoordigt 5% van de Belgische uitvoer van goederen en diensten en 15% van
de Belgische uitvoer buiten de EU. Diamant is daarmee het belangrijkste Belgische
exportproduct buiten de EU.
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